
HET ONTWERP EENER WEST-JAVA-KOFFIJKULTUUR- 
MAATSCHAPPlJ. 

Onlangs is in her licht verschenen eene brochure, getiteld: Yre,t- 
dava-ko.ffljkultuur-raaatsehappij, toegelieht door 0. ~uerraondt, Itope 
r, oudon, o. a. 

De onderteekenaren dier brochure hebben openbaarheid aan hun 
programma gegeven, opdat her aan onbevangen beoerdeeling op 
koloniaal gebied onderworpen zou worden. 

Wij willen trachCen aan dezeu op zoo heusche wijze t e kennen 
gegeven wensch te voldoen, door de bedenkiugen, tot welke de 
lezing diet brochure ons aanleiding heeft gegeven, te doen kennen. 

~De maa~schappij stelt zich voor van de regerlng, behoudens 
,goedkeuring bij de wet, in Bantam, Krawang, Preanger-regent- 
~,e~appen en Gkerlbon tcr exploitatie en in erfa?acht vooz den tijd 
,van 99 jaren te verkrijgen de koflljgronden met do kofllj-aan- 
~plantingen, die zich daarop bevinden, de kottljpakhuizen en andere 
~gebouwen bij de kultuur en koflljbereiding in gebruik en den 
,grond nog voor de ko~fijkultuur in die residentien beschikbaar. 

,Yoor die overdragt van erfpachtsregten wenscht zij te betalen 
~de gekapitaliseerde zuivere winst voor de jarcn 1851--1860, 
,onder aftrek der winst in her meest voordeelige en van die in her 
,minst voordeelige jaar - -  door den Staat gemiddeld in deze resi- 
~dentien genoten, naar de rede van 5 pCt. enz. 

,De koopprijs van her erfpachtregt, dat de maatsohappij denkt 
~te verkrijgen, wordt als hoofdfactor vertegenwoordigd door de 
,jaarlijksche winst te berekenen op den aangewezen voet. 

~Om die zuivore winst ~e verkrijgen stellen de ontwerpers zich 
, root ,  dat van de nette opbrengst der ko~j hier te lande wordt 
,afgctrokken eene drieledige sore, waarmede de winstderving onder 
~de tegenwoerdige omstaudlgheden is bezwaard. 

,Zij breagen daartoe vooreerst bet bedrag der gezamenlijke 
EcoN. 1865. 21 
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nkosten tot aan de afscheepplaatsen ~ een eerste lastpost, dien 
.vde Staat als opkooper van hot product te betalen heeft; ~ ten 
~andere de fictive uitvoerregten ~ eene belasting, die den Staat 
~om dezeffde reden niet te stade komt, en eindelijk hot bedrag der 
nlandrenten op hot koflljproduct der bedoelde residenti~n en dat 
nder landrenten op hot rijstproduct in de Preanger-regen~sc]~appen 
,~twee cijfers, die de winstrekening te minder mogen verhoogen, 
,dewijl in verband met bet derven der landrenten op de rijstvelden 
,in de Preanger-regentschappen de ink0opprijs van de koffij in die 
,regentschappen lager is gesteld, dan die elders op Java." 

Hot vorenstaaade is w o o r d ~ k  ovorgenomea u~t de brochure 
&or aanvragers em eonoessie~ 

Tot toelichting dot berekening van den koopprijs .van hot eff- 
pacJatsregt s.trekt voorts hOg de staat, ats bijl~age sub D bij de 
t~rochure gevoegd. 

De ontwerpers stelleu zich veer de ko~jtmnen go,  eel in vrijen 
�9 rbeid te exploiteren, veer J.ederea arl~eider, diea zij bezigen, aan 
den S~aat f 12.50 v0or afkoop van beer.on- en kultuurdieastea te 
bet~ea en bo vendien f 15 gro~lbelasting per gemes bouw heptanten 
grond, behoudens eenige verligting en .vrijstelling gedurende de 
eerste jaren. 

De eerste vr~ag, welke zich voordoe~, is die, of de gestelde 
finanti~ele grondsLagen veer den afkoo~ &or bestaande ko~jtuincn 
j~dst is. 

De onbworpers gaan bli~kbaar van de veronderstolling uit ,  dat 
bij de berekening van den inkoopprijs der koitlj in de ~Preanger- 
re gen~s.c/~ayFe~ , evea ale dit bi~ hot Ludisohe Staatblad van 18~3, 
N o. 7 is verordead, bonevens de transportkostea, de waarde van 
2/5 .vaa hot kofilj~ro&u~t als belasting behoort te ~vordea afge- 
trokken en bovendien hog de i~oopprijs lager gesteld, dan in 
de overige gewesteu van Java, evea ale dit vroeger te Madioen en 
Kediri hot geval was, ter vergoediag vaa de landrente van de 
riist en van ander .veldgewas, welke de regering in de 2reanger- 
regent~cl~at?2e~ derft. 

Deze stelling sohijnt minder juist~ 
Hot landrenteastelsel is nimmer in de 2reanger.regentsekappen 

toegepast; - -  de daar bestaande insteUingen dagteel~enen nog van 
den tijd der O.-L coml?agaie, dooh hebben later, hetzij op last der 
Rcgering, hetzij door de bemoeijing der hoofden van gewestelijk 



323 

beStttt~v, wij~ging en verbetering o/ittergaan, Z0ndbr eVenwel iii 
de voorname grondslagen aanmerkehjk te Veranderdn. 

De kofflj, welke de bevolking op hooger last of uit eigen ver- 
~iezing teelt, Wordt daar nog ann de Regei~ng geleverd sls een 
gevoig van hot teti tijde der koxhpagnie bestaan hebbende contin- 
geti~en~t~lsei; ~atl de riJst en van ander veldgeWas wordt aail de 
Regering geen landrente betaald, maar wel aan de regenten een 
tiende Van hot gowns in i~atura geleverd, d~tt door deze weder veer 
een gedeel~e ann de hun ondergesehikte ~nlandsChe hoofden word~ 
afgestaatz, ve]gens door he~ gowestelijk bestuur in oVerleg met de 
regenten gemaakte regelingen. Op de landen, Welke door l~/~fltes 
Waren verltocht en ann den heer de Wilde hebben toebehoord, 
d0eh die onder hot bestuur van den Gouverneur-Generaal van der 
Gapellen door de Regering tegen schadeloosstelling zijn terug ge- 
nomen, heft de Regering dat een tiende van hot gewas, staat, 
even als de regenten, een deel er van ann de mindere intandsche 
hoofden af, en laat hetgeen overschiet in hot openbaar verkoopen. 

Bovendien heft de geestelijkheid nog de dzakat (cone door den 
koran den geloovigen voorgeschreven bijdrage), welke gemiddeld 
minder dan een tiende van hot gewas bedraagt. 

De inlander in de Preanger.regent~ekappen moot mitsdien thans 
nan hoofden on geestelijkheid omstreeks een vijfde van hot rijst- 
en ander veldgewas afstaan. 

Daarenboven brengt hij aan de hoofden nog eenige andere be- 
lastingen van minder aanbelang, zooals bijv. die o]? hot slag-ten 
van buffels, op. 

De regenten on de verdere inlandsche hoofden in dat gewest 
genieten geen bezoldiging u i t ' s  lands kas (~), maar vinden hun 
bestaan in de hiervoren gemelde belastingen en in de kofl]jpereenten, 
welke voor de ~reanger-regenteel~appen meer bedragen dan elders. 

De regering trekt thans uit dat gewest geen andere voordeelen, 
dan de geheele zuivere wlnst op de ko~j ,  zonder eenige verreke- 
ning met andere belastingen, de winston op hot zout-monopolie en 
eenige andere inkomsten van minder aanbelang. 

Zal de regering dus van de ko/fij dot Preanger-reyen~sehappen 
zo~der verlies afstand doen, zoo behoo~t haar vergoed te worden 
hot geAeele verschil tusschen hetgeen haar die ko/fij op ffava kost 
(koiom 4 van bijlage D der brochure) en de zuivore opbrengst 

(*) Alleen de inlandsche officieren van justititie, de hoofddjakaa eu de djaksas 
ontvangeu eene geri-ge toelage van hot Gouvernement. 
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daarvan in  Nederla~zd (kolom 3)~ na  af t rek der  fictive u i tgaande  

regten  (kolom 7 d ie t  bijlage).  

Bij de be reken ing  d ie t  schadeloosste l l ing dient  toch  de werke l i jk  

bestaande toes tand tot  g ronds lag  van  bereken ing  te  worden  genomen,  

maar  kan  daarvoor  nie t  s t rekken  een s te lsel ,  dat  nog  n ie t  is inge-  

v o e r d ,  waa rvan  de i n v o e r i n g ,  die we l l ig t  op Keen g e r i n g e z w a r i g -  

he id  zal s tooten,  zelfs hog  n ie t  is bepaald.  

Maar  ook voor  de drie andere  gewes ten ,  w a a r v a n d e  maatschappij  

de kofll j tuinen wi l  overnemen en in  welke  her  landrentenste[se l  van  

k rach t  i s ,  Kramang, ~3an~a~n on Gl~eri~on, kan  n i m m e r ,  blj de  be-  

reken ing  van  do aan de r ege r ing  to gevon sehadolooss te l l ing ,  die  

voor  de landren te  op de kofllj ve rva l l en  (zie ko lom 6 van  bij lage D) .  

Daarge la ten  h o g ,  da~ deze geheele  post  berus t  op eene bij ~taata- 
blad 1833 N ~ 7 aangenomen legale fictie (~) dat  de r ege r ing  thans  

(*) Hot geheele stelsel der landrenten wordt nog door zulk eene fictie beheerscht. 
Hoezeer no g vrij slgemeen, ja zelfe op de offiei~ele loggers van den aanelag diet 
belastiog i]1 sommigc gewesten wordt aangenomen, dat volKens de regelingen van 
Raffles de helft, twee vijfde of een derde van hot gewas of de waarde daarvan 
mag worden geheven, zoo is er toch voldoende reden om aan te oemen, dat in- 
derdaad naauwe]ijks een tiende der werkeIijke waarde van hat gewas wordt betaald. 

De bevolking der gewesteu, waar |andrente wordt geheven, bedraagt vermoedelijk 
ruim 10 miilioen hoofden. 

Die geweeten voorzien niet alleen de eigen bevolking geheel vau vegetaal voedeel 
eu bovendien oak van tabak, van katoeu ea van andere voortbrongselen uit hot 
plantenrijk, maar voereu oak uog veal rijet uit naar gewesten wear hot landrenten, 
stelsel niet bestaat, veal meet, dan van buiten wordt ingevoerd. 

Die gewesten voorzien due in de behoefte aau voortbrengselen van den laudbouw 
roar meer dan tien millioen menschen. 

Voorzeker zal niet te hoo K zijn de ramiug, dat in die gewesten per hoofd roar 
de waarde van 3 centen daaKs of f 10.15 's jaars aan r~jst en andere voortbreugo 
aelen van den laudbouw wordt verbruikt en dat mitsdien die 10 millioen inwonere 
jaarlijks roar eene waarde van 109 millioen verbruiken, welke waarde de grand 
tier gewesten, waarin laudrente wordt Keheven, optevert. 

De laudrente heeft in de laatste jaren gemiddeld niet meer dan omstreeke 10 
millioen hedragen , due naauwel~jke eea tiende van de te laag geraamde waarda 
tier werkeli~ke produetie. 

Langs aadere wegea kau dezelfde uitkomst warden verkregen. 
De velden, welke van leveed water kunnen warden voorzien, beelaau volgens 

bet regeringeverelag van 1861 in die gewesteu, waar landrente wordt geheven 
1,099.,030 bouws. 

Het is echter bekeud eu door de opmetingeu in de residentieEn C.~ribon en 
Banjoem~ bevestigd, dat de oppervlakte der bebouwde velden iederdaad reel 
grooter is dan wordt opgeKeveu ea welligt met 50 pCt. ken warden vermeerderd, 
zoodat niet al te gewaagd echijut do Kissing dat de werkelijke oppervlakte dot 
bewaterbare r~stvelden omstreeks 1,500,000 bouws bedraagt. 
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eenen geheel anderen  gronds lag  voor  de be reken |ng  der beta l ing  

voor  de belas t ingschuldige  k o i ~ ,  gegron~t op ar t .  56 van  her  re- 

ger lngs-regtement ,  volg t ,  waarbi j  v an  geen ve r reken ing  met  land-  
ren te  meet  gewaagd word t ,  zoo is her toch in  ]eder geval  dulde- 
]i jk,  dat  wanneer  eene par t lcul iere  maatschappij  de koffi]tuinen van  
de Reger ing  overneemt ,  deze,  zal zij geen verl]es l i jden,  dfvoor t -  
durend  van  die maatschapplj  de gemlddelde sore, welke geacht werd  

met  l andren ten  te worden  ve r rekend ,  zal moeten bli]ven on tvangen ,  
df dat  haa r  her  verlles daarvan  in  eens behoort  vergoed to 
worden.  

Zijn deze redener ingen  ju i s t ,  zoo dlenen bij de be reken lngen  

van  de kaplta]isatle der  schuld de 5e en 6e ko lom in  bijlage D to 
verva] | en  en moet de gemiclde]de zulvere wlns t  van de kofllj welke 
de adressanten  stellen op f 1,732,041 worden  verhoogd met  

f 2 , 2 1 7 , 1 5 3  en f 883,916 en dun berekend  op een bedrag van  
f 4 , 8 8 3 , 1 1 0 ,  tegen de rente van  5 pCt. een kapl taal  van f96 , 662 , 200  

De productie der bewaterbare rljstvelden verschilt ongeveer van 20 tot 60 pikols 
padie of I0 tat 25 plkols rijst. 

Een gemiddeld cijfcr van 80 pikols padie of 15 pikols rljsL tegen de waarde 
van f 5  per pikol rijst stel|ende, verkrijgt men eene wnarde van 112 mUlioen voor 
her werkelijke ri~stproduet. 

Mogt deze taming te hoog sehijnen, zoo vergete men ulet dat daarbi~ niet is 
rnedeberckend de waardc van het product der niet bewaterhare rijst- en andere 
velden, wier uitgestrektheid en voortbrenglngs-vermogen her ondoenlijk is ook 
slechts hij benadering te ramen, maar die toch voor een aantal millioeneu nan 
waarde mocten ophrengen. 

Vorenstanndc schatt]ug van her rijstproduet is reel hooger, dan die, welke de 
regerlngsvers]agen vermelden; maar dit behoeft nag geen reden te zijn, om hare 
juistheid te betwijfclen; ~ want op de oftici~ele staten der rljstpoductie wordt 
deze reel te laag opgegeven, ten elude tot een matigen aanslag der landrente, 
met behoud der legale fictie eener hooge ]andrentc te kunnen geraken. 

Bij de berekening van de waarde der particuliere landerijen in de resideutie 
Batavia en de afdee]ing Buitenzorg voor den aanslag in de belasting, bekend onder 
den naam van verponding, werd in vroegere jaren, roan de rijst cog lager in prijs 
stoud, dan thane, aangenomen dat de ophrengst daarvanf8 tot f 5  per hoofd 
der op die landen gevestigde bevolking bedroeg, zoodat bijv. een land, dat met 
10,000 inlandcra was bevolkt, werd gerekend jaarlijks ongeveerf 30,000 to t f  50,000 
ann den eigenaar op te brengen. 

De voornaamste inkomst van den ]andeigenaar bestaat in de hefting in nature 
van een vijfde van het rijstgewas. 

De bevolking der Gouvernements-residentie~n, wear ]andrcnte wordt geheven, 
breugt gemiddeld per hoofd niet reel meer dan f 1 op. 

Ook hieruit kau worden afgelei,l, dat de lnndreute inderdaad naauwelijke een 
tiende der werkeli~ke waarde van hat gewas bedraagt. 
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vertegenwoordigend.e, in stede van f34,6~0,820, zoo ai~ de adres- 
san~en berekenem 

Daarentegen z.allen alsdan grootendeels kuunen vervallen de uit, 
gaven voor hoofdgeld en grondbelasting te zamen op f 1,636,625 
's jaars geraamd. 

~,r l~estaan toeh geen redenen om nog grondbelasting en vergoe, 
d.ing voor kul~uurdiensten van de maatschappij te eisehen, ~anneer 
deze aan de Regering alies vergoe~t, wa~ de Gouvernements-kul, 
tuur tot dusver aan voordeel opleverde; alleen zou dan nog, ~olge~ 
het stelsel der maatschappij, voor hot gemis van heerendiensten 
sehadeloosstelling moetea worden gegeven. 

Be ontwer, pers hebben zieh echter benadeeld door veor hunne 
berekening de jaren 1851 tot 1860 te kiezen; bade!on zij de tien 
]aa~ste jaren t.ot grondslag genomen, zoo zoaden zij een gemiddeld 
eijfer Van produetie van 193,345 pik01,s ell na aftrek vat, den 
gunstigsten en van den ongunstigs~n o0gst, van 188,822 p~kots 
hebben verkregen, of 42,893 pikols minder dan hun gemiddeld eijfer. 

Over de 5 laatste jaren genomen heeft de geheele gemiddelde 
produetie zelfs niet meer dan 157,!35 pikols bec~ragen. 

Hoe men voor her overige ook die berekeningen stelle, zij zullen 
altijd op eenen hoogst onzekeren grondslag rus~en en to,  reel debar 
aanleiding kunnen geven, omdat ui.t hot veEedene hoegenaamd 
geene zekere gevolgtrekkingen ten. aanzien van de toekomst zijn 
te maken, zoowel war de prijzen der koffij als wat de vermoedelijke 
loroduetie betreft. 

De ontwerpers willen voor afkoop van rkultuur~ en heerendiensten" 
betalen 9 e 12.50 voor ieder aan her Gouvernement dfen~tp]Jgtigen 
arbeider, zoo lang doze bij de maatsehappij in dSonst is. 

Strobkt dit voorstel wel met de op Java bestaande instellingen? 
Volgens doze rust de verpligting tot hot presteren van heeren- 

diensten op de n grond, niet op den persoon. 
O.p den vruchtgebruiker van veet en van vruehtbaren grond rusten 

meer en zwaarder heerendiensten, dan op den vruchtgebraiker van 
minder en van sehralen grond; de bezitter van rijstvelden heeft 
reel meet heerendienst te verrig~en clan de bezit~er van niet meer 
dan een woonerf. 

]ffaar de vruehtgebruiker van deu groud is in geenen de ele ver- 
pligt die heerendienst in persoon te verrigten; hij kan ~n z ijne 
plaats eenen zoon of eenen schoonzoon, eenen zijner boerenkneehten 
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(menoempang, raja,  boedjang enz.) of eenen gehuurden arbeider 

zenden. 
Her  staat eenen ]andbouw~r dus volkomeu vrij blj eeneu particu- 

l |er dienst te nemen,  zoo hij sleehts zorgt,  dat een ander de heeren- 
dlenst verr igt ,  die op zljnen grond rust. 

]~venzoo Js her gesteld met de kultuurdleusten, al zijn deze voor 
een groot deel van latere dagteekening. 0ok deze rusten in beginsel 
op den ]andbouwer, op den bezitter van velden en dus ep den 
~rond (% 

Hier  en dsar mogen, zoowe] bij de heeren- als bij de kultuur- 
diensten afwijkingen van dat beginsel zijn ingeslopen, maar her be- 
ginsel is hog oulangs door de regering zelve uitdrukkelijk a ls ju is t  
erkend. 

Daarmede is her niet overeen te brengen, dat de inlander voor 
zijn persoon van heeren- en kultuurdiensten, hetzij voor een be- 
paalden tijd hetzij voor altijd, zou kunnen worden vrijgekoeht, of 
dat men hem zou moeten loskoopen, om van zijne dlensten ge- 
bruik te mogen maken. 

Heeft  er afkoop van heerendiensten p l a a t s -  een misbrulk,  waar- 
door de dessashoofden zieh wel eens verrijken - -  zoo geldt die 
afkoop de ]asten, welke op den grond rusten. 

Door den last der heeren- en kultuurdiensten niet op den persoon 
maar  op her grondbezit te doen kleven, is her stelsel dier d.ien- 
sten op een hechteren gronds]ag gevestigd, maar behoort dan 
ook als vergoeding daarvoor de grond-belasting laag te Worden 
gesteld. 

Zoo lang her grondbezit waarde houdt ,  zoo lang de daarop 
drukkende lasten niet te hoog worden opgedreven, behoeft er geen 
vrees te bestaa~, dat de heeren- en kultuurdiensten niet zullea 
verr igt  worden en heeft de regerlng onmiddellijk niets te maken 
met de personen, die alien arbeid verrigten. Her is de t~ak der ge- 
meenten e n d e r  gemeente-besturen, om den arbeid onder de grond- 
bezitters,  of wuchtgebruikers  naar mate van hun bezit ef vrueht- 
gebruik te verdeelen,  eerie huishoudelijke regeling, waarmede de 

(*) De Gouverneur-Generaal van den Bosch zegtin eene nota van 8 Maart 1831: 
,,In de Preanger-regentschappen, waar de oude inrigtingea hog bestaan, vindt 

,,men ge~rfden, die verscheiden bouws grond bezitten en die voor hunne rekening 
,,doen bearbeideo. Zij genieten daarvgn de helft vwa den oogst en voor de buffets 
,,en her zaad, dat zi~ vergtrekken, verrigt de boed jeeg tevens den arbeid op de~ 
,grond rustende, dat is: bet planten van koffij." (Tijdac~r. w n  l~ed.-Ind., Julij 
en Aug. 1865, bl. 63.) 



regerlng zioh niet behoort in te laten, zal zij niet de tweede allnea 
van art. 71 van her regerings-reglement over~reden. 

Maar oolr afgeseheiden daarvan, da~ een persoonlijke afkoop van 
heerendiensten me~ de instel]Jngen van den inlander bezwaarlijk is 
overeen te brengen en dat bovendien eene behoorlijke controle 
daarover sehier ondoenlijk en in ieder geval hoogst kostbaar zou 
zijn, is her niet duidelijk hoe hog voor afkoop van kulhmrdiensten 
zou moeten worden betaald, wanneer de maatsehappij de Gouvero 
nements-kultmur tegen schadeloosstelling overneemt. 

Bestoud er reden, om de maatschappij op die wijze voor ieder 
arbeider, dien zij bezigt, te belas~en, zoo zou die last door de 
regering even goed ieder anderen particulieren ondernemer moeten 
kunnen wordeu opge]egd. 

Wet is te betwijfelen of de partieuUere industrie op Jars den 
ontwerpers voor bet opperen van dit denkbeeld zeer dankbaar 
zal zijn. 

Trouwens her sehijnt, hoewel dit niet zeer duidelijk gezegd wordt, 
dat de on~werpers, blijkens bijl. C blz. 64, wenschen, dat de bij 
hen in dienst zijnde bevolking regtstreeks door de regering belast 
worde, als vergoeding voor vrijs~elling van heerendienst. 

De maatsehappij wil ./' 15 grondbelasting voor elken gemeten 
bouwgrond, dien zij bebouwt, betalen. 

Strijdt her niet met onze begrippen van staatsregt in her alge- 
meen ell in her bijzonder met arL 51 van her regeringsreglemen~ 
eene grondbelasting her onderwerp eener overeenkomst met parti- 
eulieren te doen zijn, maar behoort die niet veeleer blj a]gemeene 
verordening en niet voor eene enkele maatschappij te wordeu ge- 
regeld ? ~ Is het voorts we] rationeel te noemen als grondbelasting 
voor eene bepaalde oppervlakte ee~e vaste sore te bepalen, zonder 
op de hoedanJgheid van den grond te letten? Er zijn toch gronden 
met kof~j beplant, die tien tot twintig keeren meer opleveren, 
dan andere, aan welke even reel zorg is besteed. 

De maatschappij stelt zieh voor reel beter dan de 8taat, ge]Jjk- 
eenen partieulier, te kunnen ku]t~veren, zich beroepende op de 
door de europesche koffljplanters op Ceilon verkregen uJtkomsten. 

Ook deze stelLing is voor tegenss vatbaar. 



Zeer rere~ ~ w~jzen de ontwerpers op de voorcleelen der particu. 
liere exploitatie. 

Op J a ~  hebben de partleullere koffiilauden, welke van zooda- 
nigen omvang waren, dat een ondernemer die goed konde nagaan 
en in eultuur brengen, waar die ondernemer tevens veer zljne 
taak berekend was, vermoedelijk de beste uitkomsten opgeleverd. 

~Eigen beheer is toch in den regel vet te verkiezen boven dat 
door adminis~ateurs of gemagtigden, omdat bij deze laatsten de 
aansporing om goed te werken nlet zoo sterk is als bij dengene, 
die onmlddellijk de vruchten van zljnen arbeid trekt. 

Maatsehappijen, die zich met landbouw-ondernemingen inlaten, 
vooral wanneer dit op zeer groote schaal gesehiedt, hebben reel 
minder kans daarbij goede rekening te maken. 

De reden daarvan ligt veer de hand; zulke maatschappi~en 
moeten administrateuren aanstellen, die moeijelijk te controleren 
zijn en de kosten van beheer loopen reel hooger dan bij her in- 
dividu dat veer elgen rekening werkt  

Eene maatsehappli, die nie~ minder dan 50000 bouws koffijgronden, 
verspreid over vier gewesten, te zamen groote~r dan Nederland, wil 
beheeren en bovendien hog eene reel grootere uitgestrektheid gronds 
in kultuur brengen, zal niet reel anders kunuen werken, dan een 
Gouvernement in her klein. 

Zij zal een greet aantal mandoors en opzieners, kontrolerende 
en inspecterende ambtenaren, benevens eenen of meer vertegen- 
woordigers in Indie, voorzien van her noodige bureau-personeel 
veer een zoo uitgebreid beheer moeten in dienst stellen. 

Hare bedienden zal zij, wil zij goed bediend worden, reel 
duurder moeten be~alen dan de regering, 0mdat de stelling van 
zulke gegmployeerden minder verzekerd is, minder aanzien eu 
vooruitzigten gee~, dan die der ambtenaren in dienst van den staat. 

Ook her hoofdbestuur in Nederland zal kostbaar zijn en tevens 
eene belemmering veer eendragtig en voortvarend werken. 

Mag men met redelijken grond verwachten, dat eene dusdanig 
geeonsti~-ueerde, zulk een uitgebreid beheer voerende maatschappij 
zooveel betere uitkomsten zal verkrljgen dan de regering? 

Zou niet met reel meet grond als juist ziju te verdedigen de 
stelling, dat de beste uitkomsten veer de par~ieuliere koffij-kul~ur 
zijn te verwaehten van den afstand van niet al te groote pereeelen 
bijv. 500 bouws grond niet te boven gaande, aan particulieren in 
eigendom of erfpaeht - -  men moge reeds bestaande koffijtuinen of 
alleen woeste grondeu willen afstaan - -  eu dat maatschappijen zich 
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veeleer met de ~aak behooren te belasten, om ondernemingen tot 
stand te brengen, welke de krachten van partlculieren te boven 
gaan, zoo als her aanleggen van before afvoerwegen en her trans- 
port der producten, des noods het bereiden der van de roode schil 
ontdane koffij, op groote schaal, en hot voorschieten aan den kulti- 
vateur der koffij van de benoodlgdo fondsen tegen redelijke voor- 
waarden en op hypotheek? 

De ondernemers schijnen dit zelve gevoeld to hebben, wanneer 
zij er op wijzen, dat hot hun voornemen is later de gronden in 
perQeelen aan partieulieren af te s~aan, ja huune ondernemlng van 
lieverlede in parficuliere kultuur te doen oplossen. 

Maar, aannemende dat de Regering de kof/ijplantaglen mogt kunnen 
en willen afstaan, komen de redenen door de on~werpers aange- 
voerd tegen een regtstreeksehen afstand aan particulieren ons niet 
genoegzaam afdoend root. 

Is hot waar, dat een partieulier eene landbouw-ondernemlng 
zuiniger en borer, dus met meet voordeel kan beheeren, dan e o n e  

maatsehappij, zoo moet hij daarvoor ook meer kunnen bieden,zoo 
hij hot noodige kapitaal slechts op redelijke voorwaarden kan er- 
langen, en hot is dan niet duidelijk, om welke reden her kostbaro 
en minder produefieve tusschenbeheer eener maatsehappij zou wor- 
den gevorderd, om de gronden in handen van pal~ieulieren te doen 
overgaan. 

De ontwerpers beroepen zioh op de uitkomsten, verkregen door 
de koffijplanters op Ceilon. Is hot wel noodig zoo vet te gaan voor 
een juisten maatstaf van vergelijking? 

Op hot eiland Java zelf zijn toch genoeg particuliere koffijonder- 
nemingen van verschillenden aard te vinden en wel op de particu- 
liere landen in de afdeelingen J~uitenzorg en Krawa~g, waar de 
Heeren Hofland en van ~otman zeer ui~gestrekte koffij-aanplan: 
tingen met een product van meer dan 20000 pikols in gunstige 
oogstjaren bezit~en, op zoogenaamde woeste gronden, voornamelijk 
in de residentie 8smarang, door de Regering in huur afgestaan, 
van welke in 1863 45,275 pikols koffij zijn verkregen, en eindo~Jjk 
0p door inlandsche vorsten en grooten aan Europeanen verhuurde 
gronden in de residentie 8o~'aksrgs, welke in datjaar eenproduet 
van 55,167 pikols kof~j hebben opgeleverd. 

In hot jaar 1863 zijn op Java in hot geheel door particulieren 
137,818 pikols ko~j geoogst. 
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De huurders van woeste gronden in de residentie 8a~ara.g hebben 
geheel met vrije ~rbeiders gewerkt, zonder de minste hulp van de 
zijde der l~egering ; de eigenaren van partieufiere landerijen in We~t~ 
Java verkeerden in eene gunstiger positie door hun meerderen in- 
vloed op de op hunne landen gevesti, gde bevolking, van wier hee~ 
rendlensten ook we] eens ten behoeve der koffijkuttuur is gebruik 
gemaakt, terwl]l ook de huurders van gronden in de ~orstenlanden 
in meerdere of mlndere mate de besehikking over de werkkrachten 
tier bevolking hebben. 

De Ba~arangsehe koffijlanden hebben alleen her voordeel, dat zij 
gedeeltelijk mid.den in zeer sterk bevolkte landstreken, gedeeltelijk 
in de oumiddellijke nabijheid daarvan zijn gelegen. 

Die groaden zijn voor her grootste gedeelte in de jaren 1837 en 
1838 voor her eerst bij openbare mededinging voor een ti~dvak van 
20 jaren in hunt uitgegeven; de huurders hadden aangenomen ann 
de Regering eenen pachtschat, bestaande in eene zekere hoeveel- 
held koffij, bijv. twee of drie pikols per bunder of per bouw, tebe- 
talen; - -  maar reeds in de eerste ]aren toen die pacht moest wooden 
betaald, in 1843 en 1844, bleek her, dat devoldoening daarvan te 
zwaar viel en werd in 1846 de pachtsehat voor allen bepaald op 

van her verkregen product, 
Bij de weder-uitgif~e diet gronden overeenkomstig de bepaiingen 

van her Indisehe Staatsblad van 1856 N o 6~, na expiratie tier oor- 
spronkelijke huurkontrakten, kwam die paehtschat te vervallen en 
werd de gewone huurschat voor woeste gronden ~ 3 ~ 6 per bouw 
bedongen. 

In de laatste ]aren zi]n in verschillende gewesten, onder anderen 
Kediri en :Bantam, woeste grondeh voor de koffij en andere kulo 
tares bij inschrijving el1 meaedinging uitgegeven. Er werd niet hooger 
ingesehreveu dan voor een hunrscha~ van 3O 5 tot 6 per bouw, in 
te gaan met her vierde jaar na de uitgifte. 

Zelfs voor een reeds met koffij beplant pereeel, dat op nieuw 
bij mededinging in huur werd uitgegeven, moet geen hoogere huur- 
sehat zijn verkregen. 

Mag hieruit niet worden afgeleid, dat op ~rava zelf de verwaeh- 
tingen omtrent de uitkomaten der partieuliere koffij-kultuur niet al 
~e hoog zijn gespan~en~ 

Het zou voorzeker van groot belang zijn meet in de bijzonder- 
heden te weten, wel]ce uitkomsten de koffij-ondernemingen aldaar 
hebben opge]everd: van hoe reel vruchtdragende boomen of van 
welke uitgestrektheid gronds een pikol koffi] is verkregen~ hoe reel 



de kosten der exploi~atle hebben bedragen en met hoe reel  de ult. 
komsten overtreffen die, welke bij de gouvernements-kultuur op 
gelijksoort~ge gronden zljn verkregen. 

Zou dit niet een reel beteren maatstaf van beoordeellng geven,  
dan de uitkomsten op een ver verwijderd eilaud, eene ons vreemde 
bezit t ing,  verkregen? (~) 

West-Java is in bet algemeen voor de kofllj-kultuur reel minder 
gesahikt dan ~fidden- an Oost-~ava. 

De bewerlng voorkomende in de nota,  bijlage B der brochure, 
bladz. 47, dat geen residentie van~ava  de Preanger-regentsahappen 
overtreft in gesahlktheid van bodem an kl imaat is ,  zoo als hieronder 
nader za] worden aangetoond, ten eenenmale onjulst en getuigt 
van onbekeudheid met de plaatse]ijke toestanden aldaar. 

Her  klimaat is in dat gedeelte van ~rava onbestendlger en regen- 
aehtlger, de tegalgronden zijn er reel  minder vruahtbaar,  goede 
boschgronden zijn meestal sleahts op hoogten van 3 tot 4000 voet 
te vinden, op welke hoogte de koffijheester, in een regenaahtig 
jaar ,  meestal weinig vruahten geeft en de vruchtba'arste gronden 
liggen hog in geheel woeste, moeijelijk te genaken streken, ve t  van 
de woonplaatsen der bevolking verwijderd. 

Blijkens her koloniaal regeringsverslag over her jaar 1861, dat 
over her algemeen eenen redelijken koffijoogst heeft opgeleverd, is 
in dat jaar een pikol kofllj verkregen 

te Bantam . . . .  van 383 boomen 
, Krawaug . . . , 530 , 

in de Preanger reg. , 376 , 
te Cheribon . . . . . .  494 , 

daarentegen 
te Banjoewangie van 259 boomen 
, Besoeki . . . .  , 146 , 
, Probolingo . . , 132 , 

(*) De Samarangsche koffijlanden beslaan te zamen eene oppervlskte van 14060 
bouws. Het is niet bekeDd hoeveel daarvau met vruchtdragende koffi~boomen is 
beplant. Aannemende dat dit slechts met de helft dier opperv]akte her geval is 
eene scha~thlg welke vermoedelijk te ]aa g is - -  zoo hebben zij in her gunstige 
oogstjaar 1863,  toen de ooget 45,275 pikole bedroeg, niet meet dan 6.5 pikols, 
in het ongunstige jaar 1864,  bij eeneu oogst van 25,99~ pikols, niet meet dan 
3 9 pikols koffij per bouw opgeleverd. 
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en 

te Soerabaya . . . van 209 boomen 
, Kediri . . . . .  , 218 ,, 

te Samarang . . . van 254 boomen 
,, Pekalongan . . ,, 290 ,, 
,, Tegal . . . . .  ,, 144 ,, 

Hoe ongelijkmatig de oogsten in hot westen van Java zijn, blijkt 
uit de opgave in koIom 1 van bijlage D der brochure en nog meer 
uit de uitkomsten der latere jaren. Blijkens de opgaven voorkomende 
in de bijvoegsels der Java-oourant hebben die bedragen: 

i n  1861.] in  1862.  

te Bantam . . . . . . . .  16,389 [ 8,900 
in de Preanger-regentschagpen. . 117,132 [ 83,026 
. Krawang . . . . . . . .  1,562 ] 835 
. Cheribon . . . . . . . .  82,019. [ 18,675 

Te zamen . . 170,104 ! 111,436 

n 1863. I in  1864. 
! 

17.812 I 9,481 pik. 
178.104 [ 31,443 

1,618 [ 260 . 
48,376 [ 8,779 . 

! 
240,465 | 49,968 . 

In  hot oosten van Java ]oopen de oogsten reel minder uiteeu. 
I n  her zeer gunstige oogstjaar 1863 bedroeg de oogst in oos~- 

Java 374,733 pikols, in de Preanger-regentschappen 173,104 pik.; 
in hot zeer ongunstige oogstjaar 1864 in oost-Java 187,408 pik. eu 
in de Preanger-regentsohappeu 31,443 pikols. 

I n  de Preauger-regentsehappen kunnen de gronden, op welke 
koffij wordt geteeld, voornamelijk in drie kategorieu worden ver- 
deeld, in vulkanisohe boschgronden, in boschgroadeu op gebergte 
van neptunische formatie en in tegalgronden. 

De vulkaaisehe gronden, gelegeu op de holl~ng der talrijke vul- 
kaneu in dat schoone gewest, sedert eeuwen met digte bosschen 
bedekt, zijn uitnemend geschikt veer de koffijkultuur; de koffij- 
boom kau er dertig en moor jaren oud worden en bij eene goede 
behandehng reel vruchten geven; die grouden zijn eehter veer zoo 
vet  zij zonder al te greet bezwaar toegankehjk waren, grootendeels 
reeds sedert jaren met koffij beplant, op sommige plaatsen zelfs 
reeds uitgeput. 

De bosehgronden op niet vulkanische formatie gelegen, zoo als 
in de Djampangs, hoewel niet onvruchtbaar, leveren toch minder 
goede uitkomsten; de koffijboomen worden or zelden ouder dan 12 
tot 15 jaren en werpen minder vruoht af. 

Doze gronden, hoewel van eene andere formatie hebben tooh, 
war vruchtbaarheid betreft, welligt vee[ overeenkomst met diet 
welke op Ceilon door de koftljplanters zijn ontgonnen. 
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Op tegal-gronden, gronden die reeds sedert gerulmen tijd afwis- 
selend bebouwd zijn gewees~ of tot weide g~di~ l  l~ebben, bereiken 
in her geheele gewest de kof-fij.aanplantingen in den regel g e ~  
hoogeren ouderdom dan 6 tot 7~ zeldzamer dien van 8 tot 9jaren; 
veelal dragen de heeste~s reeds met hot tweede jaar vruchten, 
geven her incest op drie- en vi~r-jarigen leeftijd,.verminderen reeds 
met her vi~fde jaa~ en houden met her zesde op ~ut~.t tedragen, 
zoodat een heester daar veelal in her geheeL sleohts wei~ige ponden 
vrucht geeft. 

Bij naauwkeurig onderzoek zou ~et vermoedetijk blijken, dar ill 
de. Preanger-regents.chappen verscheiden duizende bouws gouver- 
nements-aanl~ant gedurende htm geheele bestaan per bouw nog 
geen tien pikols koffij, dus, den pikol op f 4 1  steHende, zoo als 
de laatste berigten van Java opgeven, nog nie~ veer eene waarde 
van f 410 san koftlj .opbrengen, 

D~ aanplaatingen ~p 4e v~:'a~h~baaxsCegronden aangelegd, hebben 
veer her meerendeel reeds een hoogen leeftijd van 12 enmeerjaren 
bereikt; die aanplantingen zullen bezwaarlijk veer reel verbetering 
vatbaar zijn, noch zoo aanzien~k reel meer ~fwerpen, dan bet 
gouvernement er van trek. 

Bl!jkens eene op .l~st der Ind~sclle ~gering gedrul~.te st~tistiek 
der assistent-residentie Buitenz0rg, hebben de ~anden Tjiseroa, 
![~ikoppo~ Tjawie en Tji-Seroah, op welke de gouvernements aan- 
~lantingen stoaden, welke bij de opheffing van her koffij-servituut 
in handen van de iandeigenaren zijn overgegaan, in de jaren 1859~ 
1860 en 1861 opgeleverd 2129, 4435,~ en 4303 .pikols. 

Een nagenoeg gelijk product heeft het gouvernemeat in vroegere 
jaren af en toe eok van zijne aa~plantingen verkregen. 

Het lijdt geen twijfel dat die aanplantingen thans met meet zorg 
onderhouden~ dat de vruchten b.eter geoogst worden dan vroeger, 
~oea de bevolking veer haren arbeid geheel onevenre.dig werd be- 
loond, Ol~ verre afstaaden van huis incest ~erken en niet eens een 
euro]?eesch ambteaaar speeiaal met her toezig~ over de kultuur 
was belast. Sedert zijn voorzeker ook hog nieuwe aanplantingen 
oi~ alle maar eenigzins daarvoor gesohikte gronden aangelegd, het- 
geen onder anderen kan worden afgeleid uit de omstandigheidp dat 
bet land Tjomas, waarop geen gouvernements-koffij-aanpLa~tingen 
bestonden, in die jaren bereids 659, 1447 en 1950 pikols heeft 
opgeleverd, 

I, Udi:'en de landeigenaren, 4i.'e in her bezit der G0av~rnements- 
aanplantingen zija gekomen ~ geen hooger product hebben verkregen t 
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moet dit wel daaraan worden toegeschreven, dat de oude koi~fij- 
tuinen, welke zij van de regering overnamen, niet meer zeer pro- 
ductief te maken waren; maar hieruit mag ook worden afgeleid, 
da~ her verkeerd zou zijn hoog gespannen verwachtingen te koes- 
teren van de overname van oude Gouvernements-koffijtulncn door 
particulieren. 

De aanplantingen op tegalgronden, welke een zeer aanzienlijk 
gedeelte der bestaande aanplant.~ngen uitmaken en slechts weinige 
jaren duur beloven, kunnen, zoo als hiervoren reeds is aange- 
toQnd, voor de maatschappij maar luttele waarde hebbeu, ook hog 
omdat daaraan her groote nadeel is verbonden, dat zij zeer ver- 
spreid liggen, dikwerf in klcine perceelen, zoodat bet toezigt 
daarvan een zeer ui~gebrei~ personeel zou vere~schen. 

Ook in de d~rie overige gewesten is her niet reel beret met de 
koCfij~cul~uur gesteld, doeh zat her onnoodig ziju daaromtrent hier 
in reel bijzonderheden te ~reden, daar de ontworpers zich des- 
noods aUeen tot de Preanger-rege~tschappen willen bepalen. 

Den aanplant voor al de gewesten, waarvoor concessie wordt 
gevraagd met de ontwerpers op 50000 bouws stellende, zoo hebben 
deze gedurend~ de 1.aatste ~ j f  jaren een gemiddeld product van 
157000 pikols opgeleverd of iets meer dan 3 pikols per bouw. 

De ontwerpers berekenen (btz. 28 der brochure) 7~ pikols per 
bouw ouden aanpl~nt te verkrijgen. 

WoTdt in aaamerking genomen, dat een zeer groot gedeelte van 
d~n tegenwoordigeu aanplant na verloop van weinige j.aren nlet 
meer zal best~n en dat de oude tuinen van jaar tot jaar minder 
prod~c~ief worsen, zoo sehijnt her zeer gewaagd voor den tegen- 
woordigen aanplant zclfs een oijfer van 3 pikots als de productie 
voor den vervolge onder beheer van par~iculJeren aan te nemen, 
al mogten deze ook door meet zorg minder koffij dan thans latch 
verlo~en gaan en den aanplant tanger in leven houden ~ waar- 
omtrent de on~tervinding hog eerst uitspraak zal moeten doen. 

In de Preanger-regentschappen zijn, zooals in de brochure op 
grond van officieele opgaven worst vermeld, hog zeer reel gronden 
voor de koffijkultuur beschikbaar, maar vermoedelijk zija dit your 
hot grootste deel tegalgronden. 

Her is nog niet bewezen of particulJeren op zulke weinig vrucht- 
bare gronden in West-Java (~:) met voordeel koff~ ku .n~ea t ee le~  

i 

(*) Iu Midden- on 0ost-Java zijn de ~egaigrouden veelal van veel before hoe 
dauigheid, zoodat de koff~heester or ~om8 12 to~ zelfs 80 jaren bereikt. 
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wel zijn voorbeelden bekend van ondernemingen~ welke te niet 
zijn gegaan, omdat de gronden voor de koffijkultuur te weinig ge- 
sch~t waren. 

Her is evenwel mogelijk, dat znlke gronden met behulp van be- 
mes~ing en van zorgvuldige kultuur, in navolging van hetgeen op 
Ceilon bestaat, onder her beheer van particulieren reel he,ere ui~- 
komsten opleveren, dan her Gouvernement heeft verkregen, maar 
de ondervinding zal eers~ moeten leeren hoe duur die koffij in ge- 
heel vrijen arbeid te staan kom~. 

Zoo lang daaromtrent op Java nog geen be~ere gegevens zijn 
verkregen, most elks berekening gegrond op zulke ondernemingen 
ale hoogst gewaagd en onzeker worden beschouwd. 

Wil een particulier de ko~jkultuur op tegalgronden in de Preanger- 
regentsehappen op kleine schaal beproeven, zoo is er weinig ver- 
beurd indien hij nie~ slaag~, terwijl in he~ tegenovergestelde geval 
zijn voorbeeld spoed3g navolging zal vinden. 

Waagt eene groote maatschappij, met minder kansen om goed 
te slagen, zich aan zulke ontginningen en mislukken die, zoo zijn 
reel duizende personen er in betrokken; zoowel de aandeelhouders 
der maatschappij als her personeel in hare diens~ worden in haren 
val medegesleept. 

Hiervoren reeds is opgemerkt, 4at de mseste toegankelijke bosch- 
gronden, al zijn deze sores ook op groote afstandea van de woon- 
]~laatsen der bevolking verwijderd, reeds met ko~j ziju beplant. 

Wel zijn hog zeer uitgestrekte boschgronden gelegen aan de 
zuidelijke belling van her gebergte, dat zieh van den vulkaan 
Patoeka tot aan den vulkaan Papandayan e n o o k  hog meet west- 
waarts uitstrekt, maar die streek is thans nog geheel woest en 
onbewoond en slechts te genaken over twee zeer hoog gelegen 
bergpassen. u zijn daar nog reel vruchtbare ko~jgronden 
te vinden, maar de ontginning zal met groote bezwaren gepaard 
gaan; men zal moeten beginnen met den aanleg van goede wegen 
om de voed~ngsmiddelen voor de arbeiders ell andere beuoodigd- 
heden te kunnen aanbrengen en, zoo als bij de mees'~e ontginningen 
in nog geheel woeste streken, aauvankelijk met ziekten te kampen 
hebben; er zullen reel uitgaven noodig zijn en her zal reel beleid 
en moeite kosten er eene gevesfigde bevolking te houden; wegens 
den verren afstand van de noordkust en her moeijelijke terrein 
zullen de transportkosten der koffij altijd hoog zijn. 

Niettemin zal her welligt moge|ijk zijn die gronden bij het be- 
houd der tegenwoordige koffijprijzen met eenig voordeel te out- 



~nnen,  mawr de kofllj zal fe hoog %e staan ],-ometl, or~ lt0g eene 
aanzienlijke belasting veer den Staat te kunnen afwerpen. 

Ook in Bantam liggen nog reel woeste gronden, waarvan in de 
laatete jaren eenige perceelen aan particulieren bij mededinging in 
huur zijn uitgegeven. Of zij bijzonder geschikt zijn veer de koffij- 
kultuur zal de tijd nog moeten ]eeren. 

In ieder geval schijnt het vooralsnog onmogelijk te zijn, met 
eenige zekerheid te ramen, welke produetie zal worden verkregen 
van gronden van zoo versehillende hoedanigheid en gedeeltelijk 
ook nog weinig bekend en hoe hoog de kosten der productie zullen 
loopen, zoodat aan de raining der ontwerpers van een gemiddeld 
product van 10 pikols per bouw nieuwen aanplant weinig waarde 
is te hechten, evenmin ale aan de berekening der kosten ~ 15 cent 
per �89 Ned. pond kofllj. 

De maatschappij s~elt zich, zoo hare bedoeling juist wordt be- 
grepen, veer in de meergemelde gewesten binnen den tijd van 14 
kwartalen of 3�89 jaar van de regering 50,000 bouws Gouvernements- 
aanplant over te nemen en in vrijen arbeid te exploiteren. 

Zal dit - -  al eens aaunemende~ dat do hiervoren ontwikkelde 
bezwaren niet bestonden, doenlijk zijn? 

Dit is zeer te betwijfelen. 
In een zoo kort tijdsbestek kan geen algeheele verandering ge- 

bragt worden in de zeden en gewoonten en in den maatsehappe- 
lijken toestand van een yolk. 

Eene bevolking, welke vele jaren gewoon was inheerendienst en 
op bevel to worken, die aan haren eigen landbouw in hare bezit- 
tingen gebonden is, kan niet ale met een tooverslag herschapen 
worden in een leger vrije daglooners, gereed om op groote afstanden 
van hare woonplaatsen te werken. 

A1 mogt de bevolking in Wesf, ffava veer he~ meerendeel zeer zijn 
ingenomen met de ontheffing van den weinig winst opleverenden 
en ook nog om andere redenen niet gevalligen arbeid in de gouver- 
nements-koffijtuinen~ dit zou tevens ook oorzaak kunnen zijn, dat 
zij zich niet zoo dadelijk weder naar diezelfde koffijtuinen in dienst 
van partieulieren ~en arbeid zou willen begeven, zelfs tegen vol- 
doend loon. Dit is toch een gewoon verschijnsel bij elke 6manci- 
patie, onder anderen nog veer weinig iaren in zeer sterke mate 
ep de Banda-eilanden waargenomen, waar slechts een gering getal 
der voormalige perkslaven zich liet overhalen in de notentuinen te 
werken en dan hog maar meestal ale t/jdelijke hulpplukkers. 

Eco~. 1865, 22 
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Nien~nd kan de verzekering geven, dat. de maatsehappij, zelfs 
tegen hooge bet~ling, al dadelijk de vale duizende mannen~ vrouwen 
en klndr benoodJgd veer den koffijpluk zal kunnen ]~ekomen. 

EB koe, wanueer d~n een gedeelte van den oogst ongeplukt moest 
b~ijven ? Zou dit m'et dadel.ijk een eno~m verlies veroorzaken?, 

De maatschappij zou moeten zorgen veer de woningen, waarsehijn- 
!ij]~ o, oJ~ veer de voeding hater arbeiders, die veelal op aanzien- 
!i~]~en a fatand van bewoo~(le plaatsen moeten werken. 

I)~ t~evolking bereidt tegenwo,o~dig een aanmerkelijk gedeelte tier 
koffij in Qf ~abij ]~are ei~en ~oningen. 

NCe~t de maats, chappij de tuinen over, zoo dien~ zij voo~alvoor 
eigen dr0egp~aatsen en veer werklo~dsen en de ~oodil~e toeste]len 
v.~or ~e b~reiding de~ k~ffij te zorgen 

En van waar zal zij in zoo korten tijd he~ Boar benoodigde to]. 
rijke personeel bekomen, genoegzaarn bekend~ zoowel met de koffij- 
kultaur als n~et de landstaal, he~ sundaseh, om daarvan goede 
d~ensten te kunnen verwaohten ? 

De maatschalopi j geeft zioh reel moeite, om te betoogen, dot de 
regerJng her regt heeft~ de op haren las~ aangelegde koffijtuinen 
aan loarticulieren af te staan en dot de bevolking bij dlen afstand 
we! zou varen. 

~en onderwerp als di,t~ ~aaromt~ent de gesehreven bepalingen 
schaarseh, soma onderling in tegenspraak en veer verschiltende 
opvattin~ va~baar zijn, biedt een ruim veld veer legistJsehe be- 
schouwingen. 

M aar t~itelijk is her onbetwistbaar: 
dat de regering van den beginne van her kultuurstelsel of, dus 

reeds lang veer de aanschrijving van den dlreeteur tier kultures, 
waarop de ontwerpers wijzen~ er op gewerkt heeft~ om den komj- 
planter zoo reel mogetijk de beschikking van de vruehten der door 
hem geplante komj te verzekeren, n~ts die ~egen eene door haar 
vastgestelde betaling aan de gouvernements-pakhuizen worden afge- 
leverd 

dot de regering in laterejaren getracht heeft van cle ko~j-kultuur 
eene volks-kultuur te maken, waarbij hare regtstreeksche tusschen- 
komst konde ontbeerd worden~ 

dat dit ook hier en daar getukt is~ 
dat voorts de legale fietie eener inhouding van versehutdigde 

landrente op de marktwaarde der ko~j~ zoo mede de term ~belas- 
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~n.g.scl~aldige lro~tj'~ (~taat~lad'1833, 1~o. 7) de erkenningbevatte, 
dat de $avaan eigenaar der koffijboomen was, a~ waren die oplast 
van h~t gouvernement geplant; want hot h~ffen van landrente komt 
tooh niet te pas van een der reger~ng toebehoorend plantsoen; 

dat dis stelling dan ook bevestigd is door de uitspraak van hot 
hoogste regte~tijke eolte~e ia Indig. 

De koffi~plantende bevolking van Pasoeroean, we]ke op 3300{~ 
huisgezinnen wordt gesehat, verdient in een gunstig oogstjaar met 
de koflij-~ult~ur meet elan twee millioen guldens. 

Zoude hot niet eene geheel ongeoorloofde spoliatie zijn, zoo de 
lege~ag die koffijplanters van de vruohten van hunnen arbeid wilde 
be~o o yen .~ 

De  omstandigheid, dat de ko~fijpl'antende bevolking in dienst der 
maatschappij meet zou kunnen verdienen, dan de regering haar. 
betaal~, kan toeh geen regt geven, den koffijplanter ia vorkregen 
~egten te kort te doen, hem een door de regering verzekerd bezit 
zonder zijne toestemming en zonder sehadeloosstelling te on~nemen. 

Er zijn koffijplanters in Oost-Ja~a, die van hunne boomen 50 
en meer pikols koffij oogsten en daarvoor 3 ~ 550 en meer aan be- 
taling van her gouvernement ontvangen. 

Wordt zulk een vermogend l, andbouvzer zijn koffijaanplant zonder 
vergoeding ten behoove eener maatschappij ont~omen, zoo verliest 
hij niet alteen een aanzienlijk kapitaal, maar loQpt bovondien hog 
gevaar, dat zijne knechten hem verlaten, om bij de m~atschappij 
tegen hooge betaling dienst te nemen, en dat, hij daardoor ~erstoken 
wordt van de noodige hulp veer de bewerking zijner rijstvelden. 

u hem zal het voo~waar eene schamele troost zijn, dat hij 
hard we~kende bij de maatsehal~pij welligt sen dagloon van 40 to, t 
50 eenten zal kunnen verdieuen! 

~r~t veer Pasoeroean een sehreeuwend onregt zou zijn, is dit 
ook veer ieder ander gewest op Java, waar, de gouveraements- 
koftlj-kultaur bestaat, al moge doze elders minder goede uitkomsten 
~even en de $avaan or, die reden nan hot bezit der koffijt!uinen 
minder waarde heehten, ja hot a!s een last besehouwen. 

Roof blijft altijd roof, er .moge veer de waarde van honderd of 
van een gulden geroofd worden. 

Eenige waarde hebben de koffijtuinen, die vmeht dragon, toeh 
altijd veer den inlander; die waarde behoo~t hem ten minste ve~-. 
good te worden, wanneer men hem de v ruchten van zijnen arbeid 
wi1 ontnemen. 

:In de Preanger-regentsehappen is dit even goed hot geval als 
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elders, al moge daar de legale ~ctle der inhotldlng van landrenf~ 
ook nimmer hebben bestaan. 

Uit de hoot op bladz. 7 blijkt, dat ook daar de meet vermogende 
landbouwer niet te verwerpen voordeelsn van de koffijtuinen trekL 

u behoort niet uit her oog te worden verloren, dathet  aan- 
leggen van nieuwe koffijtuinen en hun onderhoud, tot dat zij vrucht 
geven, voor den inlander het meest bezwarend is, maar dat hij 
zich in den regel wel de moeite van het plukken en bereiden der 
koffij wil getroosten, om daarvoor gereede betaling bij de pakhuizen 
te ontvangen. 

Zelfs in de Preanger-regentschappen - -  a l  is de betaling, welke 
de inlander voor de koffij ontvangt ook g e r i n g , - - z o u  her toch eene 
aanmerkelijke verstoring in zijne huishouding veroorzaken, indien 
hij de vijf of zes ton schats, welke de landbouwer nu voor de 
koffij ontvangt, in eens moest missen. De gelegenheid aan den dag- 
looner gegeven, om meet te verdienen, zou den ~snd3oumer toch 
daarvoor niet schadeloos stellen. 

Wil men de belangen van den inlander behartigen, men geve 
hem hoogere betaling voor de koffij, welke hij aan de regering 
levert, waardoor die kuttuur meer en meer eene volks-kultuur zal 
worden ; men noodzake hem niet meer op daarvoor weinig geschikte 
gronden koffij te planten; men late, zoo de belangen van de sehat- 
kist dit kunnen gedoogen, de kultuur tegen eene matige belasting 
geheel vrij - -  maar nimmer mogen wij hem wilkeurig zijn plantsoen 
ontnemen, al heeft hij dit ook oy last der regering geylant. 

])it zou ten sterkste aandruischen tegen alle gevoel van regt en 
billijkheid. Ons gezag over den inlander kan eehter niet beter worden 
gevestigd, dan door de eerbiediging zijuer regtsbegrippen. 

u de particuliere koi~ijkultuur b]ijft op Java toch nog altijd 
een ruim veld op woeste gronden over, welke met behulp van 
europeesch kapitaal en industrie hog met voordeel zullen kunnen 
worden ontgonnen, mits haar vrijheid gegund en zij niet met onna- 
tuurlijke lasten, zoo als het vergoeden der voordeelen van de gou- 
vernements-kultuur, of door exeeptionele belastingen gedrukt worde. 

De maatschappij komt op tegen de verdenking, da~zij eenmono- 
polie zou willen vestigen en een imperium in imperio zou kunnen 
worden. Zij doet zelfs eenige middelen aan de hand, om den inlander 
tegen haar te beschermen en hem gemakkelijk regt te doen ver- 
sohaffen. 
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l~,,ene maa~sehapplj, welke in vier gewesten, waaronder drie zeer 
belangrijke, de geheele tegenwoordige Gouvernements-kofltjkultuur 
in handen zou hebben, benevens de onbeperkte bosehikking over 
honderd dulzeuden bouws grond, zou inderdaad met een klein rijk 
kunnen worden vergeleken, een zeer magtig ligohaam wordon en 
eenen overwegenden invloed bekomen; zij zou daar 5f alle andere 
particuliere kultuur uitsluiten, df die geheel van zich afhankelijk 
maken. 

Geen regering zal ligtelijk magtlglng verleenen om zulke ligehamen 
in her leven te roepen; waar her nogtans gesehiedt zullen de kwade 
gevolgen niet lang uitblijven. 

Indien zulk eone maatschappij niot in haar dool slaagt, in gel- 
delijke verlegenheid geraakt of zioh moet ontbinden, kunnen daaro 
nit zeer ernstige verwikkelingen geboren worden. Het is te vreezen, 
dat zulk een ligchaam in dat geval al ligt de ulterste pogingen 
zou aanwenden, om weder tot godwongen arbeid hare toevlugt te 
nemen, zieh daarbij steunende op het groote belang dat de rege- 
ring en het algemeen bij hare ins~ndhoudlng hebben. 

0m de plannen der maatschappij te kunnen verwezenlijken zou 
eene a|geheele wijziging der thans voor Indie bestaande wettige 
regelingen, in her bijzonder van de artikelen 56, 59 en 60 van het 
regeringsreglement, moeten vooraf gaan. 

A1 mogen de ontwerpers verzekeren van de beste bedoelingen 
bezield to zijn, zoo mag toch wel de vraag worden opgeworpen 
of her niet gewraakt dient te worden, wanneer eenige particulieren 
de regering naderen met voorstellen tot het sluiten eener overeen. 
komst, al is dit ook behouclens goodkeuring bij de wet, zoo die 
overeenkomst niet op den bestaanden wettelijken toestancl is 
gesohoeid. 

Het is de taak der wetgevende magt dien toestand to wijzigen, 
waar die verbetering behoeft; het staat ieder staatsburgor vrij op 
die verbetering in oponbare gesohriften of bij adressen aan de 
bovoegde magt aan te dringen en de noodzakolijkheid dot wijzi- 
ging te betoogen; hoe grondiger dit laatste geschiedt, hoe erken- 
telijker de staat en het algomeen er voor mogen z i j n ; -  maar gaat 
bet niet a[ te ver, wanneer eene partieuliere maatsohappij een uit- 
voerig plan ontwerpt, gegrond op eenen toestancl, die niot mot de 
wet strookt? Zou iemand in Nedorland het wagen den minister te 
verzoeken met terzijdestelling eener 1%derlandsehe wet eene over- 
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eenkomst aan te gaan, behoudens goedkeuring bij de wet? of 
behoeven de veer Indie gemaakte wetten, minder gei~erbiedigd ~e 
worden, dan die welke veer Nederland ~tan kracht zijn.~ 

Hiermede vermeenen wij de reeks onzer bedenkingen te kunnen 
ein~gen. 

De slotsom onzer beschouwingen is: 
da~ de berekeniugen der ontwerpers e~ner ~est-~ava koffljmaat- 

sehappij op onjuiste stellingen berusten~ zoowel wat de aan den 
staat veer de overname der Gouvernemen~-ko~jtUinen te g e v e n  
sehadeloosstelling, als w a r  de /inantieele vooruitzigten der maat- 
sehappij be~reft; 

dat de eerste te laag, de laatsten reel te hoog zijn berekend; 
dat de maatschappij niet in her eog heeft geholiden, dat up een 

meken boom, waarmede, vo|gens hare beschrijving, de Oouverne~ 
ments-kultuur te vergelijken is, een gezond~ tak, eerie kraehfige 
landbouw-indusfrie, niet dan met sehade kau ge~nt Worden; 

dat de maatschappij, zoowel door haren te grooten omvang, als 
door hare zamenstelling, al dadelijk den kiem der oplossing zou 
bevaften ; 

dat zij uit een staatkundig oogpunt te on~raden is, en eindelijk 
dat zij zond~r eene ongehoorde krenking van verkregen regfen 

van den inlander niet zou zijn tot stand te brengen. 
A1 mogen associafi~n welke zich landbouw-ondernemingen in 

l~ed.-Indie zouden willen ten do'el stellen, niet ten eenemale te ont- 
raden zijn ~ in Britsch Indie toch schijnen zuIke maatschappijeu 
veer de thee- en koffijeultuur met een kapitaal van 12 millioen 
guldens niet onvoordeelig te werken (~) - -  zoo behooren zij toeh 
voorzeker van dezelfde grondslagen uit ~e gaan~ als ieder andere 
particuliere ]andbouw-onderneming, namelijk die van eigendo~h of 
erfpacht veer laugen ti]d van veer de kultuur ges~hikten g r o n d ~  
een aaneengesehakeld niet al te greet terrein ter bebouwing, - -  
voldoende middelen en gelegenheid tot afvoer der produeten, 
vr~jheid in her verkrijgen der benoodigde werkkrachten, ~ her 
overlaten der bebouwing zooveel mogelijk aan in4ividueele onder- 
nemers, - -  een begin op kleine scha~l, met 'de mogelijkheid e~ner 
gestadige uitb~eiding, naarmate de werkkraehten en andere mid- 

(*) Montgommery Martin. T/d~ progre, s and pre~ent ~tale o f  .Brills/t I~idi~. 
bladz. $90. 
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delen der maatsehappi~ en de verkregen ondervlndiug dit toelaten, 
en eindelijk her opbrengen eener matige belasting aan den staat. 

Het kan niet de taak van zulk eene maatsehappij zijn, staat- 
kundige of philantropische vraagstukken op te lessen en nog reel 
minder op de taak der wetgeving vooruit te loopen; indien zij 
slechts zorgt, dat zij op een volkomen gezonden oeeonomis'ehen 
en tlnant]eelen grondslag rust, zullen zij zelve, de staat en her 
algemeen er her best bij varen. 

Laat de bestaande wetgeving zulk eene ondernemlng nog niet 
toe, zoo behoort eene wijziglag daarvan vooraf te gaan. Her is 
van algemeene bekendheid, dat eene herziening of aanvulling der 
veer Indie ten aanzien van landbouw-ondernemingen bestaande 
~vet in behandeling is, zoodat daarop welligt niet lang meet zal 
behoeven gewacht te worden. 



r~,/Jali~. J~. Jgll./Jul~j. Julij. 

i 

_ ~ Drillings. 

N ~ ~ ~ .~ Salemporis. 

~ Effen zwart 
~ ~ �9 "~ stukgoed. 

t r �9 �9 .m Effen oranje 
" '~ stakgoed. 

r 

$ o ~ �9 .m stukgoed. 

i Qewerkte 
~ '~ '~ ~ ~ Shirtings. 

'~ -I 01 I Nicanias. 
to t~o 

~ ~ ~ �9 "~ Cotonetten, 

~~176 

i'~ 

I 1 ~~ 

a .~ Ginghams. 

I ~apanseh 

~roeken- ] �9 ~ stoffen. 

Breede ! 
Sarongs. 

~ Boegineschel 
~ Sarongs, 

Pand~angs. 

�9 �9 o~ ~1 Slondangs. 

�9 ~ Doeken. 

I I 
�9 ~ ~ �9 .m chelaesen. 

1 I 

g- 

O! I ~ . 

22 

Sffenrood 
stukgoed. 

gffen rooae 
gewerkte 
Shirtings. 

.~ Gedrukt 
-" stukgoed. 

~ �9 .~[ Sarongs. 

~'~i ~ain- '~ ~ Pandjangs. 

Slendangs. 

Tjindies. 

.- a .o Spreijen. 

~ ~ Doeken. 

Gedrukt 
: ~ = .~ stukgoed. 

~. o.71 Sarongs." 

i~01 Kain- 
: ~vo, o~ Pandjangs. ~ ~o. 

~a ~'~[ Slindangs. 

�9 ~[ Tjindies. 

, a .~[ Kembinge. 

�9 ~ Sprei~en. 

Ia~./Julij. Julij. 

�9 1=~ .~ 

- i 

oo 

o 

r 

P.k. 

�9 qi -q o ~ | ;~ 

i �9 
~ [ Longcloths. 

~l= ~--- 
~~ ~, ~ ~ ~o Cambrics. 
OlO } 

r c~ r I 
-~ o[o~ ~ ~[ Marseilles. 

�9 ==-T='~ ~ 8ervetgoed, 

qb 

.r. 

,Zj I 0o~ 

g; 

g 



~ 

I1~ I ~ 
I1~ I~ I~,~. ,~ ~o  
I1~-I'~ I - - ~  '~ ~ " ~  ~ ,  

; ~ I -~!~  ~ 
e -I . . . . . . . .  

~ ~ ~ ,  

r-~ ~ " ~  

- , ~  ~ ~ o; -~  . . . .  

~ ~ . , .  ~ . ~  ~-" 

I . . . . . . . . . .  J 

~0 . 

~.~- ~.~ 

. ~ � 9  ~ ~ �9 ~ _ - . ~ -  ~ _  ~ ~ ' ~  " '  ~ 

I . . . . . . .  1 . . . . . . . . . . .  

.~! - o = o o = o o - - ~  

] ~ I ~ '~  " ~" ""  '~  ~ g:I . . . . . . . . . .  

"~ ~ l = = o = =  . . . .  o o  �9 - - ' o  o ~ o o - - o o  

~ .  . . . . . . . . .  

,.,;,~ ~ e~ ~ ~; ~ o~ ~ ~ 

.= 


